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ΑΠΟΦΑΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ 
      572 
 

Θέµα: Απευθείας  ανάθεση της  προµήθειας παιδαγωγικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  (ΚΜ 147/17) 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο  2 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) όπως 

προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 
του Ν. 3536/2007  

5) Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η σχετική, 702/2017  Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου 

6) Το πρωτογενές αίτηµα, το οποίο έχει καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ 

7) Την µε αριθµό 355/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (A∆Α Ω6Ν3ΩΕΒ-Ξ22)µε σύµφωνα µε την 
οποία έχει ψηφιστεί  πίστωση ποσού  23.145,83€  συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 24 % σε βάρος 
των Κ.Α.  15.7135.0028, 15.6473.0005 και η οποία έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ  17REQ001902931   

8) Το γεγονός ότι απαιτείται η  προµήθεια παιδαγωγικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  όπως  ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών της µε αριθµό 147/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τ4εχνικών Υπηρεσιών  

9) Την µε Α.Π.40562/20-9-2017πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, . 
10) Την αριθµ. 457/2017 Απόφαση του κ.  ∆ηµάρχου µε την  οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως 

άνω προµήθειας  

11) Τις προσφορές που κατατέθηκαν από τις κάτωθι εταιρίες: 

      - Τεκτερίδης ΑΒΕΕ «Camelino» 

      - Ζέρβας Κωνσταντίνος, κατάστηµα παιχνιδιών «Ο ΦΡΑΟΥΛΟΓΑΤΟΣ»,  

12) Το από 29-09-2017  πρακτικό  αξιολόγησης προσφορών της αρµόδιας υπαλλήλου που ορίσθηκε µε 
την µε αριθµό 457/2017Απόφασης του κ. ∆ηµάρχου,  
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  13)Το υπ αριθµό πρωτοκόλλου 40562/2-3-10-17  έγγραφο της ∆/νσης οικονοµικών Υπηρεσιών προς 
τους υποψηφίους αναδόχους  

 14)Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 73987/10-10-2017 Υπεύθυνη ∆ήλωση της επιχείρησης Ζέρβας 
Κωνσταντίνος, κατάστηµα παιχνιδιών «Ο ΦΡΑΟΥΛΟΓΑΤΟΣ µε την οποία δηλώνει αδυναµία 
προσκόµισης των δικαιολογητικών εντός της προθεσµίας που ορίζει ο Νόµος. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας παιδαγωγικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  για την 1η οµάδα: «είδη ψυχαγωγίας-παιχνίδια για 
τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς  Σταθµούς» και 2η οµάδα: «Παιχνίδια –Εποπτικό και 
παιδαγωγικό  υλικό  για το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 147/2017 µελέτης της 
∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  στην επιχείρηση µε την επωνυµία  «Τεκτερίδης ΑΒΕΕ,» camelino 
Αραβησσός Γιαννιτσών, ΤΘ 85, ΤΚ 58100,  e-mail: info@camelino.gr,  ΑΦΜ: 094185929, ∆ΟΥ: 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,τηλ. 2382099273, αντί  του συνολικού ποσού (και για τις 2 οµάδες) των 17.745,45 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24%,  σύµφωνα µε την  µελέτη του ∆ήµου µας. 

Β. Την εκ νέου αναζήτηση προσφορών για την 3η οµάδα : παιχνίδια επιτραπέζια, για τα µέλη των  
Κ.Α.Π.Η της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 147/2017 µελέτης της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει 
εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει 
τους  Κ.Α.: 15.7135.0028, 15.6473.0005 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.  

∆. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται  µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, 
µετά την υποβολή τιµολογίων από τον προµηθευτή  και την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών. 

Ε. Στη σύµβαση που θα συναφθεί για την 1η οµάδα: «είδη ψυχαγωγίας-παιχνίδια για τους Παιδικούς 
και Βρεφονηπιακούς  Σταθµούς» και 2η οµάδα: «Παιχνίδια –Εποπτικό και παιδαγωγικό  υλικό  για το 
Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας θα αναφερθούν αναλυτικά 
τα προς προµήθεια είδη, οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 
                                                                                                                         

                                                                                                                         
 

 

Η Συντάξασα Η Προϊστάµενη Τµήµατος 
Προµηθειών, Αποθηκών 
& ∆ηµοτικής Περιουσίας 

 

H Προϊσταµένη              
∆/νσεως Οικονοµικών 

Υπηρεσιών α/α 

Ο ∆ήµαρχος  

    
    
  

 
  

    
    

Αναστασία Μαράτου  Άννα ∆ασκαλάκη Πέτρος Τερζής Νίκος Ζενέτος 
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